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Peraturan Transfer Bank 

 

Pasal 1 (Lingkup penerapan) 

Transfer ke rekening tabungan penerima (selanjutnya disebut "transfer") di Bank Lawson 

(selanjutnya disebut sebagai "Bank") atau ke lembaga keuangan atau kantor cabang dalam negeri 

lainnya  dengan menggunakan anjungan tunai mandiri (selanjutnya disebut "ATM") Bank Lawson 

atau melalui Lawson Bank Direct atau melalui Web Bisnis Bank Lawson atau melalui slip permintaan 

transfer akan ditangani sesuai dengan Peraturan ini. 

 

Pasal 2 (Permintaan transfer) 

1. Permintaan transfer akan ditangani Bank melalui slip permintaan transfer sebagai berikut. 

(1) Permintaan transfer akan diterima di Pusat Dukungan Nasabah (Operation Center) dalam 

waktu yang ditentukan oleh Bank. 

(2) Jumlah uang yang dikirim per satu kali transfer dan jumlah per hari dalam limit jumlah 

yang ditentukan oleh Bank. Mengenai limit transfer per hari, jika konsumen secara 

individu mendaftarkan limit transfer dalam kisaran jumlah yang ditentukan oleh Bank, 

maka limitnya sesuai dalam jumlah yang didaftarkan. Di samping itu, Bank dapat 

mengubah limit transfer harian tanpa memberitahu konsumen sebelumnya. 

(3) Untuk slip permintaan transfer, silakan gunakan slip permintaan transfer yang ditentukan 

oleh Bank, dan mohon isi dengan seksama lembaga keuangan tujuan transfer, nama 

cabang, jenis tabungan, nomor rekening, nama penerima, jumlah transfer, nama 

pemohon, alamat pemohon, nomor telepon, dll. pada kolom yang ditetapkan. 

(4) Bank menganggap hal-hal yang tercantum dalam slip permintaan transfer sebagai isi 

permintaan. 

2. Permintaan transfer lewat ATM, Lawson Bank Direct dan Web Bisnis Bank Lawson ditangani 

sebagai berikut. 

(1) Permintaan transfer diterima dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Bank. 

(2) Limit untuk satu kali transfer dan limit per hari sama dengan butir 2 ayat sebelumnya. 

(3) Dalam hal transfer melalui ATM, mengikuti prosedur pengoperasian di tampilan layar ATM, 

dll. serta metode lain yang ditentukan oleh Bank. Mohon masukkan dengan seksama dan 

konfirmasikan kembali lembaga keuangan tujuan transfer, nama cabangnya, jenis 

tabungan, nomor rekening, nama penerima, jumlah transfer, nama pemohon dan hal-hal 

lainnya yang ditentukan.  

(4) Dalam hal transfer melalui Lawson Bank Direct atau Web Bisnis Bank Lawson, mohon ikuti 

prosedur operasi di tampilan layar Lawson Bank Direct atau Web Bisnis Bank Lawson serta 

metode lain yang ditentukan oleh Bank. Mohon masukkan dengan seksama dan 
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konfirmasikan kembali lembaga keuangan tujuan transfer, nama cabangnya, jenis 

tabungan, nomor rekening, nama penerima, jumlah transfer, nama pemohon dan hal-hal 

lainnya yang ditentukan. 

(5) Pemohon transfer adalah pemegang rekening sumber transfer (selanjutnya disebut 

sebagai "rekening penarikan"), dan transfer akan dilakukan atas nama pemohon. Namun, 

jika Anda memasukkan nama pemohon yang berbeda, maka transfer akan dilakukan 

dengan nama pemohon tersebut. 

(6) Bank menganggap hal-hal yang dimasukkan melalui ATM, Lawson Bank Direct dan Web 

Bisnis Bank Lawson tersebut sebagai isi permintaan. 

3. Mengenai isi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, jika terdapat 

kekurangan pada slip permintaan transfer atau kesalahan input ke ATM, Lawson Bank Direct 

atau Web Bisnis Bank Lawson, makaBank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian 

yang disebabkan oleh hal ini. 

4. Saat melakukan transfer, mohon membayar dana transfer, biaya transfer, dan biaya lain yang 

diperlukan sehubungan dengan transfer ini (selanjutnya disebut sebagai "dana transfer, dll."). 

 

Pasal 3 (Berlakunya kontrak transfer) 

1． Dalam hal transfer melalui slip permintaan transfer, kontrak transfer dinyatakan berlaku ketika 

Bank menyetujui permintaan transfer serta menerima dana transfer, dll. 

2． Dalam hal transfer melalui ATM, Lawson Bank Direct dan Web Bisnis Bank Lawson, kontrak 

transfer dinyatakan berlaku ketika  Bank mengonfirmasi rincian permintaan transfer 

menggunakan sistem komputer dan mengonfirmasi penerimaan dana transfer, dll. 

3． Dana transfer, dll. diterima dengan menariknya dari simpanan tabungan Anda pada tanggal 

transfer yang ditentukan. Dalam hal transfer ke rekening tabungan lembaga keuangan selain 

Bank Lawson melalui Lawson Bank Direct atau Web Bisnis Bank Lawson, jika jadwal transfer 

ditentukan paling cepat satu hari setelah tanggal permintaan transfer, dan pada saat 

pelaksanaan transfer jumlah penarikan melebihi limit jumlah penarikan pada saat itu, atau jika 

kontrak transfer tidak berlaku disebabkan jumlahnya melebihi batas transfer harian saat itu 

atau disebabkan hal lainnya, maka permintaan transfer dibatalkan. Bank tidak bertanggung 

jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh pembatalan ini. 

4． Terlepas dari ayat sebelumnya, kontrak transfer tidak bisa berlaku dalam kasus-kasus berikut. 

(1) Ketika dana transfer, dll. melebihi jumlah yang dapat ditarik dari rekening penarikan 

(2) Jika ada laporan dari Anda untuk penangguhan pembayaran ke rekening penarikan dan 

Bank melakukan prosedur yang ditentukan berdasarkan laporan. 

5. Ketika kontrak transfer melalui slip permintaan transfer atau ATM dinyatakan berlaku, Bank 

akan memberikan tanda terima transfer, rincian penggunaan, dll. (Selanjutnya disebut sebagai 
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"tanda terima transfer, dll."), silakan konfirmasi detail permintaan ini. Mohon simpan tanda 

terima transfer, dll. ini di tempat yang aman karena ini merupakan dokumen yang menyatakan 

berlakunya kontrak. 

6. Ketika kontrak transfer berlaku melalui Lawson Bank Direct atau Web Bisnis Bank Lawson, Bank 

akan menampilkan status transaksi dan rincian setoran/penarikan di Lawson Bank Direct atau 

Web Bisnis Bank Lawson (selanjutnya disebut sebagai "layar status transaksi, dll."), jadi mohon 

periksa detail permintaan Anda di layar ini. 

 

Pasal 4 (Pengiriman pemberitahuan transfer) 

1. Ketika kontrak transfer berlaku, Bank akan mengirimkan pemberitahuan transfer ke lembaga 

keuangan tujuan transfer berdasarkan rincian permintaan. 

2. Terlepas dari ketentuan ayat sebelumnya, jika permintaan transfer melalui ATM atau slip 

permintaan transfer diterima di luar jam yang ditentukan =Bank atau pada hari libur bank yang 

ditetapkan oleh Undang-Undang Perbankan, pemberitahuan dikirim pada hari kerja setelah 

tanggal permintaan (hari kerja bank yang ditetapkan dalam "Peraturan Transaksi Bank Lawson". 

Selanjutnya berlaku sama). 

3. Jika permintaan transfer melalui Lawson Bank Direct atau Web Bisnis Bank Lawson diterima di 

luar jam kerja yang ditentukan atau pada hari libur bank yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

Perbankan, terlepas dari ketentuan ayat 1, pengiriman terkait penanganan sebagai permintaan 

kontrak transfer dilakukan pada hari kerja setelah tanggal permintaan. Namun, jika tanggal 

permintaan diterima sama dengan permintaan tanggal transfer yang ditentukan, transfer ke 

rekening tabungan penerima di Bank Lawson akan ditangani pada tanggal permintaan 

walaupun sudah di luar jam kerja yang ditentukan oleh Bank dan hari libur bank yang 

ditetapkan oleh Undang-Undang Perbankan dan Bank akan mengirimkan pemberitahuan 

transfer berdasarkan ayat 1. 

Kemudian jika tanggal transfer ditentukan pada hari kerja setelah tanggal permintaan, maka 

akan diperlakukan sebagai permintaan kontrak transfer dengan tanggal transfer yang 

ditentukan sebagai tanggal transfer, dan pemberitahuan dikirim pada tanggal transfer yang 

dijadwalkan berdasarkan ayat 1. 

 

Pasal 5 (Permintaan rincian transaksi, dll.) 

1． Jika transfer belum masuk ke rekening setoran penerima, mohon segera hubungi Bank untuk 

meminta rincian transaksi. Dalam hal ini, Bank akan melakukan investigasi seperti melakukan 

penyelidikan ke lembaga keuangan tujuan transfer, dll. serta melaporkan hasilnya. 

2． Apabila ada permintaan dari lembaga keuangan tujuan transfer terkait dengan pemberitahuan 

transfer yang dikirimkan oleh Bank, maka ada kemungkinan rincian permintaan akan 
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ditanyakan. 

Dalam hal ini, mohon segera membalas. Jika pertanyaan dari Bank tidak direspon dalam jangka 

waktu tertentu atau jika Bank menerima respon yang tidak tepat, maka Bank tidak akan 

bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hal ini. 

3． Jika dana transfer dikembalikan dari lembaga keuangan tujuan transfer karena alasan seperti 

tidak ada rekening penyimpanan, dll. maka dana transfer akan dimasukkan kembali ke rekening 

penarikan dan biaya transfer tidak akan dikembalikan tanpa pemberitahuan kepada Anda. 

Silakan periksa sendiri hasil transfer yang Anda lakukan. 

 

Pasal 6 (Perubahan isi permintaan) 

1． Anda tidak dapat mengubah isi permintaan setelah kontrak transfer berlaku. Namun, jika Bank 

menganggap memang diperlukan, maka Bank akan menanganinya sesuai prosedur koreksi 

berikut. Selain itu, jika memang diperlukan Bank akan menanganinya sesuai prosedur 

pengembalian dana transfer yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1. 

(1) Saat meminta koreksi, mohon tanda tangani atau tuliskan nama lalu stempel inkan 

formulir permintaan koreksi yang ditentukan oleh Bank dan serahkan bersama dengan 

tanda terima transfer, dll. Dalam hal ini, Bank mungkin meminta dokumen verifikasi 

identitas atau penjamin yang ditentukan oleh Bank. 

(2) Bank akan mengirimkan pesan elektronik permintaan koreksi kepada lembaga keuangan 

tujuan transfer berdasarkan formulir permintaan koreksi. 

2． Setelah memeriksa dengan seksama tanda terima transfer, dll. yang dikirimkan oleh Bank, maka 

Bank akan menangani koreksi yang ditetapkan dalam ayat sebelumnya, dan ketika dana transfer, 

dll. dikembalikan, maka kerugian yang disebabkan oleh hal ini bukan tanggung jawab Bank. 

3． Dalam kasus ayat 1, jika lembaga keuangan tujuan transfer telah menerima pemberitahuan 

transfer, mungkin tidak bisa lagi melakukan koreksi. Dalam hal ini, silakan berkonsultasi dengan 

penerima. 

4． Dalam hal permintaan transfer melalui Lawson Bank Direct atau Web Bisnis Bank Lawson, jika 

tanggal transfer yang dijadwalkan adalah pada hari kerja setelahnya, maka Anda dapat 

membatalkan permintaan transfer hingga pukul 07.00 pagi pada tanggal transfer yang 

dijadwalkan. Dalam hal ini, 3 ayat sebelumnya tidak berlaku, jadi mohon batalkan permintaan 

transfer sesuai prosedur yang ditentukan oleh Bank dan lakukan prosedur transfer baru. 

 

Pasal 7 (Pengembalian dana transfer) 

1． Saat meminta pengembalian dana transfer, mohon tanda tangani atau tuliskan nama lalu 

stempel inkan formulir permintaan pengembalian dana transfer yang ditentukan oleh Bank dan 

serahkan bersama dengan tanda terima transfer. Dalam hal ini, Bank mungkin akan meminta 
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dokumen verifikasi identitas atau penjamin yang ditentukan oleh Bank. 

2． Bank akan mengirimkan pesan permintaan pengembalian dana transfer ke lembaga keuangan 

tujuan transfer sesuai dengan formulir permintaan pengembalian dana transfer. 

3． Dana transfer yang dikembalikan akan dimasukkan ke rekening penarikan. 

4． Peraturan Pasal 6 ayat 2 mutatis mutandis berlaku bagi penanganan pengembalian dana 

transfer pada ayat sebelumnya dan pengembalian dana transfer sesuai formulir permintaan. 

5． Dalam kasus ayat 1, jika lembaga keuangan tujuan transfer telah menerima pemberitahuan 

transfer, mungkin dana transfer sudah tidak bisa dikembalikan. Dalam hal ini, silakan 

berkonsultasi dengan penerima. 

 

Pasal 8 (Informasi kontak untuk pemberitahuan dan permintaan) 

1． Alamat kontak untuk pemberitahuan atau permintaan terkait transaksi ini kepada pemohon 

adalah alamat dan nomor telepon yang dimasukkan dalam permintaan transfer atau alamat 

terdaftar, ataunomor telepon, atau email dari rekening simpanan dimana dana transfer, dll. 

telah ditarik. 

2． Pada ayat sebelumnya, jika Bank tidak dapat mengirim pemberitahuan atau permintaan karena 

input informasi kontak yang tidak lengkap atau salah atau telepon yang tidak bisa dihubungi, 

dll., maka Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hal 

ini. 

 

Pasal 9 (Biaya) 

1． Saat menerima permintaan transfer, Bank akan membebankan biaya transfer yang ditentukan 

oleh Bank. 

2． Saat mengubah isi permintaan atau meminta pengembalian dana transfer, Bank akan 

membebankan biaya koreksi transfer atau biaya pengembalian dana transfer yang ditentukan 

oleh Bank. Dalam hal ini, biaya transfer yang ditetapkan di ayat sebelumnya tidak akan 

dikembalikan. Kemudian, meskipun isi permintaan tidak dapat diubah atau dana transfer tidak 

dapat dikembalikan, biaya koreksi transfer atau biaya pengembalian dana transfer tidak akan 

dikembalikan. 

3． Jika dana transfer tidak jadi dikembalikan atau tidak jadi dibatalkan dan Anda meminta transfer 

lagi dengan dana tersebut, maka Anda akan dikenakan biaya transfer yang ditentukan oleh 

Bank ditambah biaya pengembalian dana transfer. 

4． Biaya transaksi ini disebabkan karena permintaan khusus maka akan dibebankan secara 

terpisah. 

 

Pasal 10 (Penyangkalan karena bencana, dll.) 
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Jika transfer tidak dapat dilakukan atau ditunda karena salah satu alasan berikut, maka Bank tidak 

akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hal ini. 

(1) Ketika ada penyebab yang tidak dapat dihindari seperti bencana/insiden, kecelakaan saat 

transportasi, penindakan oleh lembaga publik seperti pengadilan, dll. 

(2) Ketika kerusakan terjadi pada perangkat, jalur komunikasi, komputer, dll., meskipun Bank atau 

operator sistem gabungan lembaga keuangan telah mengambil tindakan pengamanan yang 

memadai. 

(3) Apabila terdapat penyebab selainBank seperti lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya 

 

Pasal 11 (Larangan pengalihan, menjadikan sebagai jaminan, dll.) 

Tanda terima transfer, dll. dan hak pemohon berdasarkan transaksi ini tidak dapat dialihkan atau 

dijadikan jaminan. 

 

Pasal 12 (Mutatis mutandis dari peraturan) 

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh ketentuan, regulasi, dll. dari Bank. 

Ketentuan, regulasi, dll. dari Bank akan diumumkan dengan mencantumkannya di situs web Bank 

atau dengan metode lain yang ditentukan oleh Bank. 

 

Pasal 13 (Perubahan peraturan) 

1. Ketentuan dan syarat-syarat lainnya dalam Perjanjian ini dapat diubah dengan 

mencantumkannya di situs web Bank atau dengan cara lain yang patut Jika dianggap ada 

perubahan dalam kondisi keuangan atau alasan patut lainnya.Bank. 

2. Perubahan dalam ayat sebelumnya diterapkan berlaku mulai dari tanggal pemberlakuan yang 

ditentukan pada saat publikasi, dll. 

Selesai 

(1 April 2020) 

 

* Terjemahan Peraturan ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Jika ada perbedaan, 

ketidakkonsistenan atau ketidakcocokan antara versi terjemahan ini dan versi bahasa Jepang, maka versi 

bahasa Jepang yang akan berlaku. 


